סדר הדלקת
נרות חנוכה
בכל אחד משמונת לילות החנוכה מדליקים את הנרות .נוהגים במנהג "בית הלל" ובכל יום מוסיפים נר אחד .את הנרות ניתן
להדליק משקיעת החמה ובמשך כל הלילה .עיקר המצווה הוא פרסום הנס ולכן נוהגים לשים את החנוכיה על אדן החלון.
נרות החנוכה נחשבים כלי קודש ,ולא משתמשים באורם לשום משימה מלבד פרסום הנר .לכן נוהגים שלא להדליק נר מנר אלא
להשתמש בנר מיוחד  -השמש .יש הנוהגים להימנע ממלאכה או מעיסוק בדברי חול כל זמן שהנרות דולקים ולהקדיש את הזמן
לחגיגה משפחתית.

ברכות ההדלקה
שה יָדֵ ינ ּו כּ ֹו ְננֵהוּ( :תהילים צ יז)
שה יָדֵ ינ ּו כּ ֹו ְננָה ָעלֵינוּ ,וּמַ ֲע ֵ ׂ
יש הנוהגים להקדים לברכות :וִ יהִ י נֹעַ ם ֲאדֹנָי ֱאל ֹהֵ ינ ּו ָעלֵינ ּו וּמַ ֲע ֵ ׂ
אוחזים בנר השמש הדולק ומברכים:

ֲשר קִ ְּד ׁ ָשנ ּו ְּבמִ צְ וֹתָ יו וְ צִ ּוָנ ּו לְ הַ ְדלִ יק נֵר ֲחנ ֻּכָה.
ּבָרו ְּך אַ ּ ָתה ְייָ אֱלֹהֵינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָם ,א ׁ ֶ
שה נ ִִּסים ַלאֲבוֹתֵ ינ ּו וּלְ אִ מּ וֹתֵ ינ ּו ּ ַב ּיָמִ ים הָ הֵם ּ ַבז ְּמַ ן הַ זֶּה.
ּבָרו ְּך אַ ּ ָתה ְייָ אֱלֹהֵינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָםֶ ׁ ,שעָ ָ ׂ
בערב הראשון בו מדליקים נרות מוסיפים את ברכת הזמן:

ּבָרו ְּך אַ ּ ָתה ְייָ אֱלֹהֵינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָםֶ ׁ ,ש ֶה ֱחיָנ ּו וְ קִ ּיְמָ נ ּו וְ הִ ִ ּגיעָ נ ּו ַלז ְּמַ ן הַ זֶּה.
מדליקים את הנרות משמאל לימין ושרים בעת ההדלקה ׳הנרות הללו׳ ולאחר מכן ׳מעוז
צור׳
נוסח מסורתי :

הַ ּנֵרות הַ ּלָל ּו אָ נ ּו מַ ְדלִ יקִ ים עַ ל הַ ּנ ִִּסים וְ עַ ל הַ ּנִפְ לָאוֹת וְ עַ ל הַ ְּת ׁשוּעוֹת וְ עַ ל הַ ּנֶחָ מוֹת,
ׁ ֶשעָ ִׂשיתָ ַלאֲבוֹתֵ ינ ּו וּלְ אִ מּ וֹתֵ ינ ּו ּ ַב ּיָמִ ים הָ הֵם ּ ַבז ְּמַ ן הַ זֶּה ,עַ ל יְדֵ י כּ ֹ ֲהנ ָ
דושִ ים .וְ כָל
ֶיך הַ ְ ּק ׁ
מִ צְ וַת ׁ ְשמ ֹונַת יְמֵ י ֲחנ ֻּכָה הַ ּנֵרוֹת הַ ּלָל ּו ק ֹדֶ ׁש הֵם ,וְ אֵ ין לָנ ּו ְר ׁשוּת לְ הִ ׁ ְש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ּ ָבהֶם ,אֶ ּלָא
ֶיך וְ עַ ל נִפְ לְ אוֹתֶ ָ
לִראוֹתָ ם ִּבלְ בָדְּ ,כדֵ י לְ הוֹדוֹת וּלְ הַ ּלֵל לְ ׁ ִשמְ ָך הַ ּגָדוֹל עַ ל נ ִּס ָ
יך וְ עַ ל י ְׁשוּעָ תֶ ָך.
ְ
הנרות הללו אנו מדליקים לניסים שבהם עוד לא התנסינו; לפלאות שנפלאו מעיננו;
לאורות שעוד לא ראינו; שעשית לאבותינו ולאמותינו ,ושנעשים לנו בימים ההם ובזמן
הזה ,על ידך ועל ידינו ,בני אנוש פשוטים.

מעוז צור

מָעוֹז צוּר י ְׁשוּעָתִי ל ְך ָ נָאֶה ל ְׁשַב ֵ ּחַ,
ּ
תפִלָּתִי ו ְׁשָם תּוֹדָה נ ְז ַב ֵ ּחַ,
תִכּוֹן ב ֵּית ְּ
לְעֵת ּ
תָכִין מַטְב ֵ ּחַ מִצ ָּר הַמְנ ַב ֵ ּחַ,
(נוסח חלופי :לְעֵת ּ
תרַו ֵ ּחַ)
ת ַׁשְב ִּית מַטְב ֵ ּחַ וּמִצ ַּר ְּ

אָז אֶג ְמֹר ב ּ ְׁשִיר מִז ְמו ֹר חֲנ ֻכ ַּת הַמִּז ְב ֵ ּחַ.
ַשמַנ ִּים,
יְוָנ ִים נִקְב ְּצו ּעָל ַי אֲזַי ב ִּימֵי ח ׁ ְ
שמָנ ִים,
טמְּאו ּכ ָּל הַ ׁ ּ ְ
וּפָרְצו ּחו ֹמו ֹת מִג ְָּדל ַי ו ְ ִ
שו ֹׁשַנ ִּים,
וּמִנּוֹתַר ַקנְקַנ ִּים נַעֲשָֹה נ ֵס ל ַ ׁ ּ
ב ְ ּנ ֵי ב ִינ ָה יְמֵי ׁשְמוֹנ ָה ָקב ְעו ּ ׁשִיר ו ּ ְרנָנ ִים.

(הרבה מירה רגב)

בקהילות ספרד מוסיפים את מזמור תהילים ל':

מִ זְמוֹר ׁ ִשיר ֲחנ ֻּכַת הַ ַּביִת לְ דָ וִד :אֲרוֹמִ מְ ָך ְייָ ִּכי ִד ִּליתָ נִיְ ,ול ֹא ִׂש ּ ַמחְ ּ ָת א ֹ ְיבַי לִ יְ :ייָ ֱאל ֹהָ יִ ׁ ,שוַּעְ ִּתי אֵ ל ָ
ֶיך ו ִַּת ְר ּפָאֵ נִיְ :ייָ הֶ עֱלִ יתָ מִ ן ׁ ְשאוֹל נַפְ ׁ ִשי,
חִ ִּייתַ נִי מִ ּי ְָר ִדי בוֹר :ז ְַּמרוּ ַל ְייָ חֲסִ ידָ יו ,וְהוֹדוּ לְ ֵזכֶר קָ ְד ׁשוִֹּ :כי ֶרגַע ְּבאַ ּפוֹ ,חַ ִּיים ִּב ְרצוֹנוֹּ ,בָעֶ ֶרב יָלִ ין ּבֶכִ יְ ,ולַבּ ֹקֶ ר ִר ּנָהַ :ו ֲאנִי אָ מַ ְר ִּתי בְ ׁ ַשלְ וִי,
ִיתי נִבְ הָ ל :אֵ ל ָ
ּבַל אֶ מּ וֹט לְ ע ֹולָםְ :ייָ ִּב ְרצ ֹונ ְָך הֶ עֱמַ ְד ּ ָתה לְ הַ ְר ִרי ע ֹז ,הִ סְ ַּת ְר ּ ָת ָפנ ָ
ֶיך ְייָ אֶ קְ ָרא ,וְאֶ ל ֲאדֹנָי אֶ ְתחַ ּנָן :מַ ה ּ ֶבצַע ְּבדָ מִ י ְּב ִר ְד ִּתי
ֶיך הָ י ִ
ש ִּקי ,ו ְַּתאַ ז ְֵּרנִי ִׂשמְ חָ ה :לְ מַ עַ ן
אֶ ל ׁ ַשחַ ת ,הֲיו ְֹד ָך עָ פָרֲ ,ה ַי ּגִיד אֲמִ ּ ֶת ָךְ ׁ :שמַ ע ְייָ וְחָ ּ ֵננִיְ ,ייָ ֱהיֵה עֹזֵר לִ י :הָ פַכְ ּ ָת מִ סְ ּ ְפ ִדי לְ מָ חוֹל לִ יִ ּ ,פ ַּתחְ ּ ָת ַ ׂ
ְיז ּ ֶַמ ְר ָך כָבוֹד ְול ֹא ִי ּד ֹםְ ,ייָ ֱאל ֹהַ י לְ ע ֹולָם אוֹדֶ ךּ ָ:

במקום להלחם בחושך ,עלינו להגביר את האור
א.ד .גורדון

שירים לחג
שבחי מעוז
מילים ולחן :נעמי שמר
מעוז צור ישועתי ,לך נאה לשבח
הרחק הרחק ליד ביתי הפרדסים נתנו ריח
אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות
ובנקרות צורים ובמחילות עפר
אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי
צופה בי מבקש נפשי
מעוז צור ישועתי ,מבצר עיקש וקישח
עצי שקד ליד ביתי עומדים בלובן פורח
אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות
ובנקרות צורים ובמחילות עפר
אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי
מביט בי מבקש נפשי
מעוז צור ישועתי ,בקרב אין קץ ינצח
אלי איילת אחותי חיוך עייף תשלח
אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות
ובנקרות צורים ובמחילות עפר
אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי
אורב לי מבקש נפשי
אבוי לו מעוקצי ,ואבוי לו מדבשי
אבוי למבקש נפשי

באנו חושך לגרש
מילים :שרה לוי-תנאי לחן :עמנואל
עמירן (פוגצ'וב)
ב ָּאנו ּחֹשֶך ְ לְגָר ֵׁש.
ב ְּיָדֵינו ּאו ֹר וָא ֵׁש.
כ ָּל אֶחָד הוּא או ֹר ָקטָן,
ו ְכ ֻל ָּנו ּ -או ֹר אֵיתָן.
סוּרָה חֹשֶךְ! הָלְאָה ׁשְחו ֹר!
סוּרָה מִפְּנ ֵי הָאו ֹר!

ימי החנוכה

נרותי הזעירים

מילים :מרדכי ריווסמן נוסח עברי:
אברהם אברונין לחן :עממי יידי

מילים :מוריס רוזנפלד וראובן אבינועם
לחן :עממי

יְמֵי הַחֲנ ֻכ ָּה חֲנ ֻכ ַּת מִקְד ָּׁשֵנוּ ,
ְש ׂמְחָה מְמַלְּאִים אֶת ל ִב ֵּנוּ ,
ב ְ ּג ִיל וּב ִ
ל ַיְל ָה וָיו ֹם סְב ִיבוֹנ ֵנו ּיִסֹּב,
סֻפְג ָ ּנ ִיו ּ ֹת נ ֹאכ ַל ב ָּם ל ָרֹב.

נרותי הזעירים
מה רבו הסיפורים
לי ילאט האור
לי ילאט האור
על דמים וכישלונות
על תרועות של ניצחונות
על קרבות של דרור
על קרבות של דרור

הָאִירו ּ ,הַ ְדל ִיקו ּנ ֵרו ֹת חֲנ ֻכ ָּה רַב ִּים!
עַל הַנ ִ ּסִּים וְעַל הַנ ִ ּפְל ָאו ֹת א ֲׁשֶר חוֹל ְלו ּ
הַמַּכ ַּב ִּים.
נִצְחוֹן הַמַּכ ַּב ִּים נְסַפֵּר ,נ ְזַמֵּרָה
עַל הַיְו ָּנ ִים אָז יָדָם כ ִּי ג ָ ּבֵרָה,
תחִי ָּה,
של ַי ִם ׁ ָ
י ְרו ּׁ ָ
שב ָה ל ִ ְ
עַם י ְִש ׂ ָראֵל עָשָׂה תּו ּׁשִי ָּה.

הם סיפרו לי סיפורים
על עבר של עם
על עבר של עם
ואשמע כל נר ונר
לי קורא קום התעורר
עם חיה וקם

אנו נושאים לפידים
מילים :זאב אהרון לחן :מרדכי זעירא
אָנו ּנו ְֹש ׂאִים לַפִּידִים
ב ְ ּל ֵילו ֹת אֲפֵל ִים.
תחַת ַרגְל ֵינו ּ
שב ִיל ִים מִ ַּ
זו ֹ ְרחִים הַ ׁ ּ ְ
וּמִי א ֲׁשֶר ל ֵב לו ֹ הַצָּמֵא ל ָאו ֹר -
שָׂא אֶת עֵינ ָיו וְל ִב ּו ֹ אֵל ֵינו ּל ָאו ֹר וְי ָבו ֹא!
יִ ּ
נ ֵס לֹא ָקרָה ל ָנו ּ-
שמֶן לֹא מָצָאנוּ .
פַּך ְ ׁ ֶ
לָעֵמֶק הָל ַכ ְנו ּ ,הָהָרָה עָל ִינוּ ,
מַעַי ְנו ֹת הָאו ֹרו ֹת
הַג ְּנוזִּים ג ִּל ִּינוּ .
נ ֵס לֹא ָקרָה ל ָנו ּ-
שמֶן לֹא מָצָאנוּ .
פַּך ְ ׁ ֶ
ב ַ ּסֶּל ַע חָצַב ְנו ּעַד ד ָּם -
וַי ְ ּהִי או ֹר!

סביבון סוב סוב
מילים :לוין קיפניס לחן :עממי
סביבון  -סוב סוב סוב,
חנוכה הוא חג טוב.
חנוכה הוא חג טוב,
סביבון  -סוב סוב סוב.
סוב נא סוב כה וכה,
נס גדול היה פה.
נס גדול היה פה,
סוב נא סוב כה וכה.

חנוכה בתנועה הרפורמית

פעילות משפחתית לאחר הדלקת הנרות
חנוכה הוא חג משפחתי ,כדאי ורצוי להזמין כל אחד מהילדים להדליק נר או לתת להם
חנוכיה משל עצמם ולהיות ביחד עד שהנרות נכבים .זהו זמן למשחקים ושיחה:
משחק:

•
•
•
•

אחרי ההדלקה אפשר להמר איזה נר ייכבה ראשון ואיזה נר ייכבה אחרון .פרסים?
דמי חנוכה!

***
ב ְ ּרֵא ׁשִית דּוֹל ֵק או ֹר אֶחָד ,ו ְעו ֹד אֶחָד
ו ְעו ֹד אֶחָד ,ו ְעו ֹד אֲחֵרִים .הַח ֹׁשֶך ְ יַחֲלֹף
כ ָּל ִיל .מִתּו ֹך ְ הַצְּעִירִים ,ב ְ ּנ ֵי ָּדל ַת הָעָם,
ִאשוֹנ ָה ,וְאַחַר י ִל ָּוו ּ
י ִב ָ ּקַע הָאו ֹר ב ָ ּר ׁ
עָל ֵיהֶם הָאֲחֵרִים ,אוֹהֲב ֵי הַצֶּדֶק וְהָאֱמֶת,
הַחֹפ ֶׁש וְהַ ִקּ ְדמָה הָאֱנו ֹׁשִית ,הַיֹּפִי.

הילדים משחקים בסביבונים :איזה סביבון מסתובב יותר זמן ,מי מצליח לסובב הפוך
את הסביבון ועוד כיד הדמיון (יש כמובן את המשחק הקלאסי) .מנסים לנחש מראש
על איזו אות ייפול הסביבון בסוף הסיבוב.

בנימין זאב הרצל

הכנת סביבונים :מכינים דסקיות קרטון עגולות או מרובעות ,ומציירים עליהן דוגמאות שונות .במרכז הדסקית נועצים גפרור
או קיסם .מסובבים את הסביבונים ,ורואים מה קורה לצבעים.
טפטופי נרות (מרגיע ויצירתי)

שיחה:
אפשר לחפש נושא לשיחה ודיון בכל ערב :אפשר להכין מראש רשימה של שמונה שאלות או שמונה נושאים אודותם רוצים
לערוך שיחה משפחתית קצרה .לדוגמא:

•
•
•
•

השמש :מי במשפחה נושא לרוב את תפקיד השמש ,איך הוא מאיר בני משפחה אחרים?
גבורה :מי הגיבור/ה של כל אחד מבני המשפחה ולמה?
שיתוף פעולה :כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן ,מה המשפחה היתה שמחה לעשות יחד כמשפחה יותר.
אור וצל :מה מה משמח אותי ומה מפחיד אותי? האם החושך באמת מפחיד

חנוכה בתנועה הרפורמית

